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MISJA POLSKA KOŚCIÓŁ OJCÓW CYSTERSÓW
pw. MATKI BOŻEJ MATKI KOŚCIOŁA
www.cystersichicago.net

DUSZPASTERZE:
O. Michał Blicharski, O.Cist., Przeor i Dyrektor Misji
DYREKTOR MUZYCZNY:
Grzegorz Landowski (773) 742‐9841

ADRES:
116 Hilton Street
Willow Springs, Illinois 60480
KONTAKT:
Telefon:
Fax:
e‐mail:

(708) 467 ‐ 0436
(708) 467 ‐ 0479
cistercianmission@gmail.com

MSZE ŚWIĘTE W NIEDZIELE:
Rano: 6:3o am, 8:oo am, 10:oo am 12:oo pm
Wieczorem: 6:00 pm
W TYGODNIU:
Codziennie 7:oo am, 8:oo am
Wtorek — 7:00 pm Msza św. przez przyczynę bł. Wincentego Kadłubka
Środa ‐ 7:oo pm Msza św. wraz z nowenną do Matki Bożej Szczyrzyckiej.
Czwartek ‐ 7:oo pm ‐ Msza św. przez przyczynę św. Jana Pawła II.
Piątek ‐ 7:oo pm ‐ Msza św. i nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia.
I‐ piątek każdego miesiąca ‐ Msza św. i nabożeństwo do Najśw. Serca Pana Jezusa ‐ 7:oopm
I‐ sobota każdego miesiąca ‐ modlitwy czuwania nocnego od godz. 7:oo pm do 1:oo am.
ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU:
W każdy pierwszy piątek miesiąca od godz. 3:oo pm do godz. 7:oo pm,
o 3:oo pm w godzinie Miłosierdzia Bożego koronka i litania do Bożego Miłosierdzia.
SPOWIEDŹ ŚWIĘTA:
W niedziele podczas wszystkich Mszy św., w dni powszednie rano przed Mszą św.,
We wtorki, środy, czwartki i piątki wieczorem w czasie Mszy św.
W każdy pierwszy piątek miesiąca podczas trwania adoracji od 3:oo pm do 7:oo pm.
BIURO PARAFIALNE:
Godziny otwarcia: wtorki, czwartki i piatki od godz. 6:00 pm do 8:00 pm
w soboty od 9:00am do 10:30am

SAKRAMENTY:
CHRZEST: Chrzty odbywają się w każdą niedzielę podczas Mszy św. o godz. 12:00. Należy zgłosić się do
biura parafialnego przynajmniej miesiąc przed planowaną datą chrztu świętego. Przy rezerwacji daty
wymagane jest świadectwo urodzenia dziecka. Jeśli z wyboru rodziców chrzest dziecka ma się odbyć w
naszej parafii wymagana jest pisemna zgoda na chrzest z parafii, do której należą rodzice dziecka.
MAŁŻEŃSTWO: Należy zgłosić się do biura parafialnego przynajmniej 6 miesięcy przed planowaną datą ślubu, aby
zarezerwować datę oraz godzinę ślubu. Śluby odbywają się w soboty o godz. 11:00 am, 1:00 pm i 3:00pm.
NAMASZCZENIE CHORYCH: Sakrament chorych udzielany jest stosownie do potrzeb duszpasterskich. Zgłoszenia prosimy
kierować do duszpasterzy lub biura parafialnego.
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PIERWSZE CZYTANIE

DRUGIE CZYTANIE

Czytanie z Księgi Proroka Barucha

Czytanie z Listu sw. Pawła do Filipian

Odłóż, Jeruzalem, szatę smutku i utrapienia swego, a
przywdziej wspaniałe szaty chwały, dane ci na zawsze przez
Pana. Przyoblecz się w płaszcz sprawiedliwości pochodzącej
od Boga, włóż na głowę swą koronę chwały Przedwiecznego!
albowiem Bóg chce pokazać wspaniałość twoją wszystkiemu,
co jest pod niebem. imię twe u Boga na wieki będzie
nazwane: «Pokój sprawiedliwości i chwała pobożności».
Podnieś się, Jeruzalem! Stań na miejscu wysokim, spojrzyj na
wschód, zobacz twe dzieci, zgromadzone na słowo Świętego
od wschodu słońca aż do zachodu, rozradowane, że Bóg o
nich pamiętał. Wyszli od ciebie pieszo, pędzeni przez wrogów,
a Bóg przyprowadzi ich niesionych z chwałą, jakby na tronie
królewskim. Albowiem postanowił Bóg zniżyć każdą górę
wysoką, pagórki odwieczne, doły zasypać do zrównania z
ziemią, aby bezpiecznie mógł kroczyć Izrael w chwale Pana.
Na rozkaz Pana lasy i drzewa pachnące ocieniać będą Izraela.
Z radością bowiem poprowadzi Bóg Izraela do światła swej
chwały z właściwą sobie sprawiedliwością i miłosierdziem.

PSALM RESPONSORYJNY

Bracia: Zawsze, w każdej modlitwie, z radością zanoszę
prośbę za was wszystkich – z powodu waszego udziału w
szerzeniu Ewangelii od pierwszego dnia aż do chwili
obecnej. Mam właśnie ufność, że Ten, który zapoczątkował
w was dobre dzieło, dokończy go do dnia Chrystusa Jezusa.
Albowiem Bóg jest mi świadkiem, jak gorąco tęsknię za
wami wszystkimi ożywiony miłością Chrystusa Jezusa.
A modlę się o to, by miłość wasza doskonaliła się coraz
bardziej i bardziej w głębszym poznaniu i wszelkim wyczuciu
dla oceny tego, co lepsze, abyście byli czyści i bez zarzutu na
dzień Chrystusa, napełnieni plonem sprawiedliwości, który
przynosimy przez Jezusa Chrystusa, na chwałę i cześć Boga.

Alleluja, alleluja, alleluja
Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla
Niego;
wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże.
Alleluja, alleluja, alleluja

Pan Bóg uczynił wielkie rzeczy dla nas

Gdy Pan odmienił los Syjonu, *
wydawało się nam, że śnimy.
Usta nasze były pełne śmiechu, *
a język śpiewał z radości.
Pan Bóg uczynił wielkie rzeczy dla nas
Mówiono wtedy między narodami: *
«Wielkie rzeczy im Pan uczynił».
Pan uczynił nam wielkie rzeczy *
i radość nas ogarnęła.
Pan Bóg uczynił wielkie rzeczy dla nas
Odmień znowu nasz los, o Panie, *
jak odmieniasz strumienie na Południu.
Ci, którzy we łzach sieją, *
żąć będą w radości.
Pan Bóg uczynił wielkie rzeczy dla nas
Idą i płaczą, *
niosąc ziarno na zasiew,
lecz powrócą z radością, *
niosąc swoje snopy.
Pan Bóg uczynił wielkie rzeczy dla nas

EWANGELIA
Czytanie z Ewangelii sw. Łuksza
Było to w piętnastym roku rządów Tyberiusza Cezara. Gdy
Poncjusz Piłat był namiestnikiem Judei, Herod tetrarchą
Galilei, brat jego Filip tetrarchą Iturei i Trachonitydy,
Lizaniasz tetrarchą Abileny; za najwyższych kapłanów
Annasza i Kajfasza skierowane zostało słowo Boże do Jana,
syna Zachariasza, na pustyni.
Obchodził więc całą okolicę nad Jordanem i głosił chrzest
nawrócenia dla odpuszczenia grzechów, jak jest napisane w
księdze mów proroka Izajasza: «Głos wołającego na pustyni:
Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego! Każda
dolina zostanie wypełniona, każda góra i pagórek zrównane,
drogi kręte staną się prostymi, a wyboiste drogami gładkimi!
i wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże».
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INTENCJE MSZY ŚW. NA dzisiejszą NIEDZIELĘ
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INTENCJE MSZY ŚW NA 16 GRUDNIA, 2018r.

6.30 — Msza św. greg. za + Jerzego Milewskiego

6.30 — Msza św. greg. za + Jerzego Milewskiego

8:00 — Za ++ Zofii I Józefa Sikoń

8.00 — Za ++ Bronisława i Marię Tylka

10.00 — Za +Stanisława Tylka

10.00— Za +Andrzeja Złoza w 8 rocznicę śmierci oraz

12.00 — Za ++ Anny I Władysława Wielgus
18.00 — Za +Stanisława Chlebek

za żonę Marię
12.00 — Za +Józefa Wargacki w 6 rocznicę śmierci
18.00 — Za + Wandę Mosio

ZAPRASZAMY NA RORATY
Roraty to tak zwana Msza wotywna o Najświętszej
Maryi Pannie. W NASZYM KOŚCIELE ODPRAWIANA
JEST CODZIENNIE PRZEZ OKRES ADWENTU O GODZ.
7.00 RANO. Msza roratniajest jednym ze znaków
szczególnej obecności Maryi w okresie adwentu,
gdyż to Ona oczekiwała Mesjasza w sposób
szczególny. Przeżywała Ona adwent oczekiwania
jako córka Izraela, jako Matka Pana Jezusa i jako
Matka Kościoła.

BÓG ZAPŁAĆ!
Składamy serdeczne Bóg zapłać za pomoc przy
sprzątaniu naszej świątyni . Osoby pragnące
pomóc w dbaniu o wygląd naszego miejsca
zapraszamy w każdą sobotę po Mszy św. o
godz. 8:00 rano.

TRANSMISJA RADIOWA MSZY ŚW. O GODZ. 8:00
RANO Z NASZEGO KOŚCIOŁA W KAŻDĄ NIEDZIELĘ
na falach POLSKIEGO RADIA CHICAGO

1030AM lub 1300AM

(www.polskieradio.com )
PRASA KATOLICKA
W każdą niedzielę wychodząc z
kościoła można nabyć nowy numer
Tygodnika Katolickiego „Gość
Niedzielny”. Znajdziemy tam wiele
ciekawych artykułów I bieżących
informacji o życiu Kościoła
w Polsce I na świecie.

2 grudnia — $5,736

REKOLEKCJE ADWENTOWE
W najbliszą niedzielę, 16 grudnia rozpoczynamy
Rekolekcje Adwentowe, które poprowadzi ks. Prałat
Sławomir Sledziewski. Nauki rekolekcyjne zostaną
wygłoszone podczas każdej Mszy św. w niedzielę 16
grudnia oraz w ciągu tygodnia podczas Mszy św. o godz.
10.30 rano i 7.00 wieczorem. Dokładne szczególy i
program Rekolekcji zostanie podany w następnym
biuletynie prafialnym. Spowiedź święta dla uczestników
Rekolekcji będzie odbywała się pół godziny przed Mszą
świętą. Serdecznie zapraszamy!

Ks. Prałat dr Sławomir Śledziewski
Ksiądz prał. dr Sławomir Śledziewski pochodzi z Piątnicy,
święcenia kapłańskie przyjął w 1995 r. w Łomży, a później
studiował na
Uniwersytecie Ludwika
Maksymiliana w
Monachium. W 2000 r.
uzyskał tytuł doktora
teologii dogmatycznej.
Był wykładowcą
Wyższego Seminarium
Duchownego im
Św.Jana Pawła II w
Łomży zanim został
osobistym sekretarzem
Kardynała Gerharda
Ludwiga Müllera,
prefekta Kongregacji
Nauki Wiary w Watykanie w latach 2012‐2017.
Kongregacja Nauki Wiary jest najstarszą z dziewięciu
kongregacji Kurii Rzymskiej. Jej zadaniem jest dbanie o
prawowierne głoszenie i obronę wiary katolickiej w całym
Kościele. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
postanowieniem z 6 listopada 2015 nadał ks. Sławomirowi
Śledziewskiemu Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia
Polski, za wybitne zasługi dla polskiego Kościoła oraz
osiągnięcia w pracy naukowej i dydaktycznej. Ks. Prałat
nadal pracuje w Kongregacji Nauki i Wiary w Watykanie.
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Nowenna do Dzieciątka
Jezus
Nowennę odmawiać bedziemy
w dniach od 16‐24 grudnia
codziennie rano o godz. 7.00,
a w niedzielę o godz. 8.00

O Boże Dziecię, prosimy Cię, spraw, abyśmy coraz
doskonalej należeli do Ciebie i służyli Ci coraz lepiej.
Chcemy Cię miłować w naszych bliźnich i szerzyć Twoje
Królestwo wszędzie, gdziekolwiek się znajdziemy. Amen.

Piątek, 14 grudnia
15 rocznica konsekracji naszego kościoła
W najbliższy piątek, 14 grudnia obchodzić będziemy 15 rocznicę
poświęcenia naszego kościoła, czyli parafialnej świątyni, w
której „gromadzi się wspólnota chrześcijańska, aby słuchać
słowa Bożego, zanosić modlitwy błagalne, wielbić Boga, a
przede wszystkim sprawować sakramenty i gdzie przechowuje
się Najświętszy Sakrament Eucharys i” (Dekret Świętej
Kongregacji Sakramentów i Kultu Bożego z 29 maja 1977 r.).
Gdy dom, w którym się gromadzimy w każdą niedzielę, był
jeszcze na etapie projektu, miał już wytyczony cel i zadanie:
miał być miejscem spotkania człowieka z Bogiem i służyć
jednoczeniu się ludzi z ich Stwórcą i Ojcem. Do chwili
poświęcenia był jedynie zwykłym budynkiem. Po poświęceniu
stał się „domem Bożym i bramą niebios (...) arką przymierza i
mieszkaniem Boga z ludźmi” (por. Rdz 28,17‐19).
Dzień poświęcenia kościoła jest do pewnego stopnia
porównywalny z chrztem człowieka. Człowiek staje się
świątynią Boga przez chrzest; budynek ‐ przez poświęcenie i
namaszczenie. Gdy dziecko przychodzi na świat, jest nowym
istnieniem ludzkim, nowym człowiekiem. Od chwili chrztu ‐
staje się dzieckiem Boga i miejscem Jego zamieszkania na
ziemi, Jego świątynią. Będziemy więc dziękowac Bogu, że
pozwolił nam wznieść, z Jego darów, kościół parafialny ‐ tę
„arkę przymierza”, stały symbol Jego zbawczej obecności wśród
nas. Spoglądamy z dumą i radością na tę świątynię także
dlatego, że jest ona znakiem wszystkich wierzących i każdego z
osobna. Słowem „Kościół” określamy bowiem wszystkich
wierzących w Chrystusa i przez chrzest oddanych Mu na
własność. Tym samym słowem nazywamy także poświęcony i
namaszczony budynek ‐ miejsce, w którym dostępujemy
Bożego miłosierdzia i otrzymujemy pokarm na życie wieczne.
Świątynia, choć składa się z wielu elementów i z rozmaitego
materiału, stanowi trwałą i harmonijną całość. Jest więc nie
tylko symbolem jedności, ale rzeczywistą jednością wielu
elementów. Wdzięczni za dar parafialnego kościoła możemy
śpiewać: „Nie rzucim, Chryste, świątyń Twych, nie damy
pogrześć wiary. (...) Bronić będziemy Twoich dróg. Tak nam
dopomóż Bóg”.
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Uroczystość Najświętszej Maryji Panny z
Guadalupe — środa, 12 grudnia
ak głosi tradycja, 12 grudnia 1531
roku Matka Boża ukazała się
Indianinowi św. Juanowi Diego.
Mówiła w jego ojczystym języku
nahuatl. Ubrana była we wspaniały
strój: w różową tunikę i błękitny
płaszcz, opasana czarną wstęgą, co dla
Azteków oznaczało, że była
brzemienna. Zwróciła się ona do Juana
Diego: "Drogi synku, kocham cię.
Jestem Maryja, zawsze Dziewica,
Matka Prawdziwego Boga, który daje i zachowuje życie.
On jest Stwórcą wszechrzeczy, jest wszechobecny. Jest
Panem nieba i ziemi. Chcę mieć świątynię w miejscu, w
którym okażę współczucie twemu ludowi i wszystkim
ludziom, którzy szczerze proszą mnie o pomoc w swojej
pracy i w swoich smutkach. Tutaj zobaczę ich łzy. Ale
uspokoję ich i pocieszę. Idź teraz i powiedz biskupowi o
wszystkim, co tu widziałeś i słyszałeś".
Początkowo biskup Meksyku nie dał wiary Juanowi. Juan
więc poprosił Maryję o jakiś znak, którym mógłby
przekonać biskupa. W czasie kolejnego spotkania Maryja
kazała Indianinowi wejść na szczyt wzgórza poleciła
Juanowi nazbierać całe ich naręcze i schować je do tilmy
(był to rodzaj indiańskiego płaszcza, opuszczony z przodu
jak peleryna, a z tyłu podwiązany na kształt worka).
Juan natychmiast udał się do biskupa i w jego obecności
rozwiązał rogi swojego płaszcza. Na podłogę wysypały
się kastylijskie róże, a biskup i wszyscy obecni uklękli w
zachwycie. Na rozwiniętym płaszczu zobaczyli
przepiękny wizerunek Maryi z zamyśloną twarzą o
ciemnej karnacji, ubraną w czerwoną szatę, spiętą pod
szyją małą spinką w kształcie krzyża. Jej głowę
przykrywał błękitny płaszcz ze złotą lamówką i
gwiazdami, spod którego widać było starannie zaczesane
włosy z przedziałkiem pośrodku. Maryja miała złożone
ręce, a pod stopami półksiężyc oraz głowę serafina. Za
Jej postacią widoczna była owalna tarcza promieni.
Właśnie ów płaszcz św. Juana Diego, wiszący do dziś w
sanktuarium wybudowanym w miejscu objawień, jest
słynnym wizerunkiem Matki Bożej z Guadalupe.
Największym cudem Maryi była pokojowa
chrystianizacja meksykańskich Indian. W ciągu zaledwie
sześciu lat po objawieniach aż osiem milionów Indian
przyjęło chrzest. Dało to początek ewangelizacji całej
Ameryki Łacińskiej.
Obraz Niepokalanej Dziewicy z Guadalupe jest znakiem
wzywającym wszystkich ludzi do nawrócenia, aby
każdego dnia przez modlitwę i pracę, podejmowali trud
życia według wymagań Ewangelii. To właśnie Ona
pragnie rozbudzić w nas wiarę i dlatego daje nam
nadzwyczajne znaki, abyśmy zrozumieli, że szczęście
prawdziwe jest tylko w Bogu.
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II NIEDZIELA ADWENTU –
WYZNAĆ SWOJE GRZECHY
W owym czasie wystąpił Jan Chrzciciel i głosił na Pustyni
Judzkiej te słowa: Nawróćcie się, bo bliskie jest królestwo
niebieskie . Do niego to odnosi się słowo proroka Izajasza, gdy
mówi: Głos wołającego na pustyni: Przygotujcie drogę Panu, dla

Niego prostujcie ścieżki.
Słowo nawrócenie pochodzi od greckiego słowa „metanoia”.
Składa się ono z dwóch słów: „meta” – przekraczać, coś
wyższego, coś ponad oraz „noia” czyli wiedza. Nawrócenie jest
więc przekroczeniem ludzkiego sposobu rozumowania. Jezus
upomina Piotra: zejdź mi z oczu szatanie, bo nie myślisz o tym,
co Boskie, ale o tym, co ludzkie. Okazuje się, że na drodze wiary
możemy iść za Bogiem po ludzku. Możemy chodzić do kościoła,
wykonywać znak krzyża na głowie, ramionach i sercu, możemy
dużo wiedzieć o Jezusie i chrześcijaństwie, ale nasza mentalność
może całkowicie różnić się od mentalności Jezusa.
Czyż nie tak właśnie jest w najdelikatniejszej kwestii jaką jest
nasza grzeszność. Jakże często lubimy żartować i wyrażać się o
sobie źle, ale w taki sposób, że nikt nie traktuje tego serio.
Zwykliśmy mówić o sobie: ja się na tym nie znam, jestem tylko
zwykłym szaraczkiem, ja tu tylko sprzątam itd. Istnieje mnóstwo
określeń, którymi żartobliwie podchodzimy do swej małości.
Ale komu z nas przyszło kiedyś zażartować w obecności innych:
jestem tylko małym grzesznikiem. O, to już by było za wiele!
Temat grzechu to tabu, którego nie wolno poruszać. Chyba że w
żartach. Taki jest właśnie sposób ludzkiego radzenia, albo raczej
nie radzenia sobie z tematem grzechu.
A grzech jest naszą rzeczywistością. Cóż za paradoks uciekać
wciąż od czegoś co i tak jest naszym udziałem! W tym
kontekście nawrócenie jest wyzwoleniem, które przynosi
Jezus.·Wyzwoleniem od ludzkiego sposobu radzenia sobie z
grzechem. A jest nim albo zaprzeczanie mu, albo znajdowanie
różnych przyjemności, które przynoszą pociechę rozpaczy, która
nas pożera, gdy uświadamiamy sobie to, co uczyniliśmy.
Nawrócenie jest wyzwoleniem od skutków grzechu. Możemy
przed Bogiem wyznać swoje grzechy. Jest to niejako nasze
credo, nasze wyznanie wiary: „Jezu wierzę, że jesteś większy od
zła, które czynię i od jego skutków! Wierzę, że jesteś jedynym
lekarstwem na moje grzechy!”. Nawrócenie, czyli zmiana
myślenia zaczyna się od powierzenia swoich grzechów Jezusowi,
Jedynemu Sprawiedliwemu i Miłosiernemu. Pozwólmy oddać
Bogu, to, co On chce od nas zabrać, a co niszczy nas, nasze
serca, myśli, naszą wrażliwość, nasze człowieczeństwo. I
uwierzmy, że to całe zło może spłonąć w ogniu Jego miłości.
Dariusz Michalski SJ
www.jezuici.pl

Przypominamy, ze Sakrament Pokuty udzielany jest
w naszym kościele w niedziele podczas wszystkich Mszy św.,
w dni powszednie rano przed Mszą św.
Od wtorku do piątku podczas Mszy św. wieczornych oraz
w każdy pierwszy piątek miesiąca podczas trwania adoracji
od 3:oo pm do 7:oo pm.
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